
               

PATVIRTINTA 

Vilniaus Markučių l-d                                                                   

direktoriaus 

2019 m. sausio 23 d.  

įsakymu Nr. V – 10 

 

VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIO- DARŽELIO 

AKCIJA „GRAŽIAUSIA RAŠYSENA LIETUVAI“  

 
NUOSTATAI 

 

          Šiandieniame naujųjų technologijų pasaulyje rašyti ranka tapo greičiau išimtis nei įprotis. O 

ar jūs pamenate, kaip reikia rašyti gražiai ir taisyklingai? Ne? Tuomet mes priminsime, kodėl verta 

vėl į rankas paimti parkerį. 

          Dailyraštis, arba kaligrafija (gr. kalos „gražus“ + grapho „rašau“), – gražaus, aiškaus ir 

taisyklingo rašymo menas. Kaligrafija tekstui suteikia harmonijos ir estetikos pojūtį.                    

Istorikų teigimu, kalba yra pagrindinė žmonių bendravimo priemonė, be kurios negalėtų egzistuoti 

visuomenė. Tačiau kultūros ir pažangos laidu yra laikomas raštas. Tai priemonė, kuria iš kartos į 

kartą perduodama informacija bei sukaupta patirtis. Raštas – tai visuomenės, jos kultūros vystymosi 

variklis. 

BENDROJI DALIS 

1. Vilniaus Markučių lopšelio-darželio akcijos „Gražiausia rašysena Lietuvai“ (toliau akcija) 

nuostatai nustato akcijos tikslą,  organizavimo sąlygas.  

2. Dalyvaudami akcijoje bendruomenės nariai  pasidalins gerąja patirtimi, patirs teigiamas 

emocijas. 

3. Akcija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo ir nepriklausomybės  dienoms paminėti. 

I. AKCIJOS TIKSLAS  

1. „Gražiausios rašysenos Lietuvai“ akcijos tikslas – atgaivinti gražios, estetiškos ir 

taisyklingos rašysenos įgūdžius, ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. 

2. Susimąstyti, kad dailiai rašyti mokykloje mokomės tik pradinėse klasėse, paskui 

plunksnakotį dažniausiai pakeičia tušinukas, o dar vėliau -kompiuterio klaviatūra. 

II. AKCIJOS ORGANIZAVIMAS 

 

1. „Gražiausios rašysenos Lietuvai“ akcijoje dalyvauja Markučių lopšelio- darželio 

bendruomenės nariai, ugdytiniai, kurie lankė Markučių lopšelį- darželį. 

2. „Gražiausios rašysenos  Lietuvai“ akcija vyksta  etapais: 

1.1. 2019 m. sausio 25 d.- vasario 22d. – darbų rašymas; 

2.2. 2019 m. vasario 25 d.- kovo 31d.   - darbų eksponavimas; 



3.3. 2019 m. balandžio 1 d.- balandžio 14 d.  knygos „Dailyraštis Lietuvai“ įrišimas. 

3. Gražiausios rašysenos akcijos organizatoriai: Vilniaus Markučių lopšelio- darželio metodinė 

grupė, direktorės pavaduotoja ugdymui, meninio ugdymo pedagogė. 

 

III. REIKALAVIMAI DAILIOJO RAŠTO DARBUI 

 

1. Dailiojo rašto darbą rašome į ne didesnius kaip A4 formato lapus.  

2. Akcijos dalyvio darbas – aiškia (lengvai įskaitoma) rašysena rašytinėmis raidėmis parašytas 

dailyraštis. Tai galėtų būti: tekstas, eilėraštis, pasakojimas, legenda, jūsų sukurtas 

pasakojimas, nuotykis ir t.t. apie Lietuvą. 

3. Dailiojo rašto darbas rašomas ranka, rašytinėmis raidėmis (korektūros priemonėmis: 

juostelėmis, pieštukais, tepikliais ir pan. naudotis negalima). 

4. Parašę darbą, kitoje lapo pusėje dalyviai nurodo vardą, pavardę arba slapyvardį. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Visa informacija, susijusi su „Gražiausios rašysenos Lietuvai“ akcija, bus skelbiama 

tinklalapyje www.markuciai.vilnius.lm.lt 

2. Dailiojo rašto darbai autoriams negrąžinami. „Gražiausios rašysenos Lietuvai“ akcijos 

darbai bus eksponuojami Markučių lopšelyje- darželyje. Vėliau visi darbai „suguls“ į knygą 

„Dailyraštis Lietuvai“. 

3. Iškilus klausimams dėl „Gražiausios rašysenos Lietuvai“ akcijos, kreipkitės į metodinės 

grupės pirmininkę Audronę Sinkevič el.p. žiogeliai.markuciai@gmail.com, pavaduotoją 

ugdymui Jūratę Janulytę el.p. juratejanulyte@gmail.com arba tel. (85) 2600033. 
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http://www.markuciai.vilnius.lm.lt/

